
اهلداية هنا تشمل هداية العلم واإلرشاد  (( هديناهم )) (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) . تفسر اآلية الكرمية: 

وهداية التوفيق والرشاد ؛ وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإىل فهي هداية الداللة واإلرشاد وإذا جرد منها حرف 

اجلر مشل هذا وهذا ، وذكرنا هلذا شواهد ، فمن شواهد املعدة بإىل قوله تعاىل عن النيب صلى اهللا عليه وآله سلم: 

(( إهدنا الصراط ومن شواهد ارد قوله تعاىل يف سورة الفاحتة:  إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ))(( و 

من فوائدها: أن من فعل ما يوعظ به وأطاع  (( ولهديناهم صراطا مستقيما )) وهذه اآلية أيضا . المستقيم ))

ائدها: أنك إذا أردت سعة العلم وثبوت ومن فو  اهللا ورسوله فإنه يهدى إىل احلق ، وثواب احلسنة احلسنة بعدها .

(( والذين اهتدوا العلم فعليك بطاعة اهللا ؛ ألنه كلما اهتدى اإلنسان داية اهللا ازداد هدى ، كما قال تعاىل: 

يم ؛ ما يستفاد منه: أن هناك صراطا غري مستق (( صراطا مستقيما ))وقوله:  . زادهم هدى وآتاهم تقواهم ))

(( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبل الكفر ،  م ؟ .هو الصراط املستقي

فالسبل اليت متيل به اإلنسان ميينا ومشاال هذه غري مستقيما أما صراط اهللا الذي هو سبيله واملرسل إليه  سبيله ))

لذين أنعم اهللا عليهم من النبيين (( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع امث قال اهللا تعاىل:  فإنه مستقيم .

" من " هذه شرطية والفعل بعدها جمزوم ا ، ودليل  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

اجلزم حذف الياء وأصل يطع ؟ يطيع ؛ فإذا قال قائل: ملاذا حذفت الياء ؟ قلنا ألنه ملا جزم الفعل صار ساكنا 

إذا اجتمع ساكنان فإن كان األول حرفا صحيحا كسر وإن كان حرف علة حذف ،  والياء ساكنا والقاعدة أنه

  ويف هذا يقول ابن مالك: 

  فحذفه استحق  انوإن يكن لي   إن ساكنان التقيا مثل ما سبق                       

وبعدها يعين حرف علة ، فحذفه استحق يعين احذفه ؛ هنا نقول حذفت الياء ألنه حرف لني  ناوإن يكن لي

؟ فاجلواب:  (( ومن يطع اهللا ))بل هو مكسور  فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن ساكن فوجب حذفها .

نعم اهللا عليهم )) (( فأولئك مع الذين أأن هذه الكسرة عارضة اللتقاء الساكنني ؛ أين جواب " من " ؟ مجلة 

وهنا نسأل ملاذا اقرتنت الفاء باجلواب ؟ ألن هذه الباء ضابطة للجواب ؛ فلماذا اقرتن جواب الشرط بالفاء ؟ ألن 

جواب الشرط مجلة امسية ، وإذا كان مجلة امسية فإنه جيب اقرتانه بالفاء ؛ واألخ ينشد لنا البيت يف وجوب اقرتان 

  الفاء ؟ أنشدنا بيتا ؟

   اسمية طلبية وبجامد   وبلن وبما وقد وبالتنفيس                       

  سبعة ، سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط اقرتنت الفاء .



باهلمزة ؛ و" من " هذه بيانية  (( من النبيئين ))بالياء و  (( من النبيين ))فيها قراءتان:  (( من النبيين ))قوله: 

(( وحسن  ، فما هو املبهم الذي بني مبن ؟ اسم املوصول ، اسم املوصول مبهم حيتاج إىل بيان وصلته ال تبينه .

 (( رفيقا ))ملاذا قال:  بس والنبيني خارجني ؟ تعود إىل ؟ يعين مشار إليه ما هو ؟ أولئك رفيقا )) (( أولئك ))

ع ؟ رفيقا متييز ؟ والتمييز البد أن يكون مفردا ؟ هو اآلن رفيق مفرد ومجعه رفقاء ؟ يعين مع أن املشار إليه مج

معناه إذا قلنا قتيل فهو مبعىن قتلى ؟ نعم يقول العلماء إن رفيق مفرد صاحل للجمع واملفرد يعين صاحل هلذا وهذا ، 

ب مثال ، اجلنب لفظها مفرد لكنها صاحلة فتقول: هؤالء رفيق هؤالء اجلماعة أو رفقاء هؤالء اجلماعة ، كاجلن

(( ومثل الفلك مفرد لكنه صاحل للجمع قال اهللا تعاىل:  (( وإن كنتم جنبا فاطهروا ))للجمع قال اهللا تعاىل: 

وأمثال  (( ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اهللا ))وقال تعاىل:  حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به ))

 كلمة قاهلا ابن عقيل رمحه اهللا وهو من الفقهاء قال: إن األحدب الذي حدبته كالراكع ينوي هذا كثري ؛ ويعجبين

الركوع كفلك يف العربية صاحل للمفرد واجلمع وهكذا االحنناء من الرجل األحدب صاحل ألن يكون طبيعيا أو 

ن اإلنسان إذا أتقن علما شرعيا راكعا ؛ وهذا جيرنا إىل قصة الكسائي مع أيب يوسف ، كان الكسائي يقول إ

إتقانا قويا جيدا فهم ما سواه من العلوم وإن مل يدرسها ، هكذا قال وكان ذلك حبضرة الرشيد ، فقال له أبو 

يوسف وأبو يوسف فقيه قال له: ما تقول فيما إذا سها الرجل يف سجود السهو ؟ قال الكسائي أقول ال يسجد 

ك يدل على هذا ؟ قال نعم عندي أن املصغر ال يصغر ؛ فهذه ما السهو لذلك ؛ قال وهل عندك شيء من حنو 

له قدرة على ها ببعض ينتفع . أدري هل هي مصنوعة أو حقيقة ؛ على كل حال إن اإلنسان إذا ربط العلوم بعض

تأليف الفكر ؛ وهلذا جتد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقرن األشياء اليت تظنها بعيدة بعضها من بعض 

الطاعة  (( ومن يطع اهللا ورسوله ))وجل:  نعود إىل معىن اآلية ، يقول اهللا عز نها قريبة جيمعها أصل واحد .ولك

للمأمور ؛ وهلذا نقول إن من ترك املعصية يعترب مطيعا ، ومن فعل الواجب هي موافقة األمر تركا للمنهي وفعال 

ومل  (( ومن يطع اهللا والرسول ))فقة املطاع ؛ وقوله: فهو مطيع ؛ وهلذا قيل يف الطاعة هي موافقة األمر أو موا

؛ ألن أمر الرسول من شرع اهللا وكما تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الشرع ال بأس  يقل: مث الرسول

 إال أن يقرن مع اهللا بالواو ألن ما جاء به فهو من شرع اهللا خبالف األمور الكونية فإنه ال جيوز أن يقرن مع اهللا

مقرونا بثم ؛ ومن ذلك أي من فروع هذه القاعدة قول القائل: اهللا ورسوله أعلم ، يف األمور الشرعية ؛ ومن ذلك 

ومل يقل: مث رسوله ؛ ألن هذا إيتاء شرعي فهو من الشرع  (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله ))قوله تعاىل: 

ليه وآله وسلم ال ميلك فيها شيئا فلهذا ملا قال له الرجل: ما شاء اهللا ؛ أما األمور القدرية فإن النيب صلى اهللا ع

أولئك إشارة إىل مجع مع أن الذي قبلها  (( فأولئك مع الذين ))؛ وقوله:  ( أجعلتني هللا ندا )وشئت قال: 



ناها مجع ، مفرد لكن قالوا إن من و ما وأمثاهلما صاحلة للجمع واملفرد فهي باعتبار لفظها مفرد وباعتبار مع

فيصح أن يعود الضمري إليها أو اإلشارة إليها باعتبار اللفظ وباعتبار املعىن ، وقد مجع اهللا تعاىل بني ذلك يف قوله 

(( ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له تعاىل: 

أتى باسم اإلشارة  (( فأولئك ))املعىن ويف الثالث اللفظ أيضا ؛ وقوله:  فراعى يف األول اللفظ ويف الثاين رزقا ))

أي  (( مع الذين أنعم اهللا عليهم ))وقوله:  إشارة إىل علو مرتبتهم ومل يقل: فهؤالء ، للتنبيه على علو مرتبتهم .

نعمة الدين والدنيا وهي نعمة خاصة ؛ وليعلم أن نعمة اهللا سبحانه وتعاىل تنقسم إىل قسمني: نعمة عامة ، 

ونعمة خاصة ؛ النعمة العامة تكون للمؤمن والكافر والرب والفاجر واملستقيم والفاسد ، هذه العامة ومنها ... 

عم العامة ؛ الثانية النعمة اخلاصة اليت تكون يف الدين الرزق على الناس من مطر ونبات ورخاء وأمن ، هذه من الن

(( أنعم اهللا عليهم من النبيين وهم أصناف أربعة كما قال اهللا تعاىل هنا:  والدنيا ، وهذه خاصة باملؤمنني

والنبيون هنا تشمل الرسل ألن كل رسول فهو نيب فإذا قيل: من النبيني ،  والصديقين والشهداء والصالحين ))

بتبليغه  قيل: إم من أوحي إليهم بشرع ومل يؤمروا (( والنبيين ))فيهم باألوىل الرسل والشك يف هذا ؛ دخل 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، وهذه هو املشهور عند أهل العلم ؛ وقيل: النيب من أوحي إليه أن 

؛ ولكن الصحيح ما ذهب إليه اجلمهور وهو  عليهفالبد من سبق رسول  يكملها ايتعبد بشريعة من قبله أو يأيت مب

أن النيب يوحى إليه بالشرع ولكنه ال يكلف ويلزم بتبليغه ، ومن هؤالء أي من النبيني الذين مل يرسلوا آدم فإن آدم 

نيب مكلم لكنه ليس برسول ألنه هو أول البشر فليس هناك أمة حىت يكون رسوال هلا ؛ وألن الناس الذي خرجوا 

ن حواء كانوا قليلني مل تفتنهم الدنيا وكانوا ينظرون إىل أبيهم فيتعبدون بعبادته فلما انتشر الناس وكثروا منه وم

وهذا  (( كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ))أرسل اهللا الرسل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

ن ومنذرين وإمنا هم أنبياء يتعبدون هللا ويتبعهم األمة ؛ يدل على أن الناس قبل هذا مل يبعث فيهم أنبياء مبشري

وهو مأخوذ من النبأ وهو اخلرب ؛ وقيل: من النبوة وهي الرفعة ؛ أما على األول فظاهر ؛ ألن النيب خمرب وخمرب ؛ 

؛  فعيل مبعىن مفعول وفاعل فهو منبأ وكذلك منبئ (( النبيئين ))باهلمز  (( النبيين ))وعلى هذا فيكون لفظ 

وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبأ ولكنها حذفت اهلمزة ختفيفا أو من النبوة وهي الرفعة لعلو منزلة األنبياء 

  . (( الصديقين ))، والشك أن األنبياء هم أعلى طبقات عباد اهللا الصاحلني ؛ 

  ما فيه خالف ، وليس فيه اختالف حىت حيتاج إىل شرح . الشيخ :

  عن حكم زيارة املرضى الذين ال نعرفهم ؟سؤال  السائل :



جابوا يل ، هذا ميكن جاسوس وال بلى ، وقد ال يكون هذا قد يفرح  هذه ختتلف ، قد يكون املريض . الشيخ :

إذا عاده مثل هذا الرجل ورمبا ينشط ؛ ال هو عيادة من عرفت ومن مل تعرف السيما إذا دخلت إىل غرفة فيه 

  ناس تعرفهم وناس ال تعرفهم ليس من املروءة أن تسأل عن هؤالء وال تسأل عن حال اآلخرين .

  عن زيارة من هو مسرف على نفسه يقصد النصيحة ؟سؤال  السائل :

أي نعم هذا يؤخذ منه أن اإلنسان إذا كان يعلم أن هذا الشخص مؤسف على نفسه ويعود من أجل  الشيخ :

  إنقاذه من النار هذا طيب .

  ) ما صحة احلديث ؟ وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ( بلغوا عني ولو آيةحديث 

كله صحيح ؛ لكن   ( حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ) و لغوا عني ولو آية )( بحديث صحيح  الشيخ :

ليس التحديث يعين التصديق ؛ ألن الرسول أمرنا بالتوقف فيما حدثوه فيه ما مل يشهد شرع النيب ؛ وهلذا قال 

ا ببطالنه ، العلماء أن أخبار بين إسرائيل تنقسم إىل ثالثة أقسام: قسم شهد شرعنا بصحته ، وقسم شهد شرعن

  وقسم مل يشهد شرعنا بشيء ، فالثالث متوقف فيه .

 النبيين من عليهم اهللا أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع (( ومنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الذين أيها عليما يا باهللا وكفى اهللا من الفضل رفيقا ذلك أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين

 أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن لمن منكم جميعا وإن انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا

 ليتني يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن اهللا من فضل أصابكم ولئن شهيدا معهم أكن لم إذ علي اهللا

  . عظيما )) فوزا فأفوز معهم كنت

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

سبق الكالم على أول هذه اآلية  عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

أل يف الرسول هل هي للحقيقة أو للعهد ؟  سول ))(( ومن يطع اهللا والر قوله:  وأظن ما قبلها أخذنا فوائدها ؟ 

هل فيها احتمال  للعهد ؛ إذا كانت للعهد فمن املراد به ؟ أي رسول ؟ املراد به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم .

آخر ؟ فيها احتمال بأن املراد اجلنس ، يعين اجلنس املراد اجلنس يعين ومن يطع اهللا والرسول الذي أرسله سواء  

" من " هذه ؟ لبيان ؟ أين املوقف الذي بينت  (( من النبيين ))قوله:  حممدا أم غريه ، وهذا أقرب العموم . كان

يدخل يف النبيني هنا الرسل ؛ ألن   (( من النبيين والصديقين ))قال اهللا تعاىل:  . (( مع الذين ))الذي هو  ؟

يشمل الرسل وهم أفضل من األنبياء ، وهذا هو  ))(( من النبيين رسول نيب وليس كل نيب رسول ؛ فقوله:  كل



املتفق عليه بني علماء املسلمني ؛ وأما غالة الصوفية فقالوا إن الويل أفضل من النيب والنيب أفضل من الرسول ، 

  قالوا ألن الويل له الوالية والقرب والنيب له اإلخبار مع البعد والرسول خادم ، وأنشدوا على ذلك: 

  برزخ    فويق الرسول ودون الولي مقام النبوة في                       

شف األفكار السيئة ، مقام النبوة يف الربزخ فويق الرسول ودون الويل ؛ إذا الويل بعيد عنده ، مث يليه مع البعد من 

ضالل بني ـ  ؟ يلي الويل النيب ، مث الرسول وليس بني النيب والرسول على زعمهم فرق إال قليل ؛ والشك أن هذا

والعياذ باهللا ـ ألننا نقول كل رسول نيب وكل نيب ويل فأشرف أولياء اهللا الرسل واألنبياء الشك ، أشرف األولياء 

النبيني وأشرف النبيني الرسل ؛ فكالهم باطل ؛ مث من يعنون باألولياء ؟ يعنون باألولياء رؤوس الطواغيت الذين 

(( أما  م أن يعبدوه وأن جيعلوهم معصومني من كل ذنب ومن كل خطأ .هم أولياء الشيطان الذين يريدون منه

(( والذي جاء بالصدق الصديق هو الذي صدق باحلق وقال بالصدق ، بينه قول اهللا تعاىل:  الصديقين ))

فالصديق هو الذي قال بالصدق وصدق باحلق ؛ وأفضل الصديقني هو أبو  وصدق به أولئك هم المتقون ))

األمم وأبو بكر أفضل هذه األمة فيكون أفضل الصديقني هو أبو بكر  ؛ ألن هذه األمة أفضلعنه  بكر رضي اهللا

رضي اهللا عنه ؛ والشهداء ؟ الشهداء مجع شهيد واختلف العلماء فيه فقيل: إن املراد بالشهداء أهل العلم ؛ لقول 

وا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز (( شهد اهللا أنه ال إله إال اهللا والمالئكة وأولاهللا تبارك وتعاىل: 

(( وال تحسبن الذين قتلوا وقيل املراد بالشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل:  الحكيم ))

والصحيح أن اآلية عامة ؛ ألن العلماء شهداء استشهدهم  في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ))

حانه وتعاىل على اخللق فهم يشهدون باحلق ويشهدون على اخللق ؛ من أعلم الناس بصدق الرسل اهللا سب

وبشريعة الرسل ؟ العلماء ، فيشهدون باحلق الذي جاءت به الرسل ويشهدون على اخللق أن الرسل بلغوه ؛ مث 

مة وسطا لتكونوا شهداء (( وكذلك جعلناكم أنقول أيضا هذه األمة شهداء على الناس عموما ؛ لقوله تعاىل: 

ووجه ذلك أن هذه األمة تشهد على أن الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات وأن من هؤالء األقوام من  على الناس ))

كفر ومنهم من آمن ؛ ألنه ليس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول فالرسل كلهم قد سبق وقد قص 

هؤالء أدىن مرتبة ممن قبلهم ؛ لكن من كان قبلهم فهو من  صالحين ))(( والاهللا علينا من أنبائهم ؛ وقوله: 

الصادقني الشك ، فهو من باب عطف العام على اخلاص ، فليس كل صاحل يكون صديقا وليس كل صاحل 

يكون شهيدا وليس كل صاحل يكون نبيا أو رسوال ؛ لكن كل نيب وكل صديق وكل شهيد فهو صاحل ، قال اهللا 

إذا الصالح وصف عام  (( وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في اآلخرة لمن الصالحين ))هيم: تعاىل عن ابرا

فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على اخلاص ؛ لكن فمن هو الصاحل ؟ الصاحل ضد الفاسد ، 



بعد إصالحها )) (( وال تفسدوا في األرض فهو املطيع هللا ؛ ألن الفاسد هو العاصي هللا كما قال اهللا تعاىل: 

(( قال العلماء: أي ال تفسدوا فيها باملعاصي فإن املعاصي سبب للفساد يف األرض ، ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 

وعلى هذا فالصاحل هو  والبحر بما كسبت أيدي الناس ))(( ظهر الفساد في البر وقال تعاىل:  يكسبون ))

املطيع هللا ؛ وعرب بعضهم عن ذلك بقوهلم الصاحل من قام حبق اهللا وحق العباد ، وهذا مبعىن األول ألن املطيع هللا 

فعل ماضي  (( حسن )) (( وحسن أولئك رفيقا ))قال اهللا تعاىل:  البد أن يكون قائما حبق اهللا وحق العباد .

املشار إليه هم هؤالء  (( أولئك ))كنه مشرب معىن التعجب ، فهو مبعىن قول: ما أحسن هؤالء الرفقاء ؛ قوله: ل

(( ؛ وقيل: إن  قيل: إا مبعىن الرفقاء وأا اسم يستوي فيه اجلمع والواحد (( رفيقا )) األصناف األربعة ؛ و

ولكن األول أصح أي حسن هؤالء رفقاء وأن رفيق صاحلة متييز ، متييز حلسن ؛ ألا مبعىن التعجب ؛  رفيقا ))

للواحد واجلمع ، والرفيق هو املرافق واملرافق هو الذي ترتفق به أنسا ومئونة وانشراحا وما أشبه ذلك ؛ وهلذا ال 

   يقال رفيق إال ملن رافقك وزاملك إما يف عمل وإما يف سفر وإما يف غري ذلك .

هل السياق يعني أن املقصود بالرسول هو نبينا صلى  من يطع اهللا والرسول ... ))(( و يف قوله تعاىل:  السائل :

   اهللا عليه وآله وسلم ؟

الشك أن سياق اآليات اليت قبلها كلها يف الرسول عليه الصالة والسالم ؛ لكن ال مانع من أن تأيت آية  الشيخ :

  وسلم دخل ضمنا  .عامة فيكون الرسول ضمنا ، الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله 

أن كل من أطاع  (( ... والصالحين ... ))وقوله:  (( ... فأولئك مع الذين ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  اهللا ورسوله فهو من الصاحلني فهل نقول إن معىن " من " هنا مبعىن من ؟

ذا قد حيشر اإلنسان مع ال، ال ؛ ألن من سوى هذه الصفات األربعة هم املنافقون والكفار ؛ وهل الشيخ :

الكافرين وإن كان فيه شيء من الطاعة ... له ، وقد حيشر مع املؤمنني وإن كان فيه شيء من املعصية إذ عفا اهللا 

  عنه .

  ؟ (( والشهداء ))هل يدخل طالب العلم يف قوله تعاىل:  السائل :

(( من يف طريقهم إىل أن يكونوا شهداء ؛ لو ماتوا على ذلك ؟ لو ماتوا على ذلك فقد قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  يكمل له أجر ما نوى . يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله فقد وقع أجره على اهللا ))

  هل الصاحلني أرفع أم املصلحني ؟ السائل :



يصلح فيه نقص يف صالحه ألن من كمال اإلصالح الصالح ؛  كل مصلح فهو صاحل والصاحل الذي ال الشيخ :

(( والذين قال:  ومل يذكر أم أمروا باملعروف ، (( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة ))وهلذا قال: 

؛ إذا املصلح أعظم ؟ املصلح نعم من   إنا ال نضيع أجر المصلحين ))يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة 

اإلصالح ، وقد يكون اإلنسان صاحلا لكنه ال يهتم بصالح غريه فال يكون مصلحا وحينئذ كمال الصالح 

  يكون هو صاحل ناقص الصالح .

ال ، هو إخبار يراد به احلث يعين هل ترغب أن تكون مع هؤالء ويف صحبتهم ؟ اجلواب: نعم ، إذا أطع اهللا 

 خيرج عن هؤالء األصناف ؟ طيب هو معهم ، قد أقول ورسله ؛ ... ؟ يعين أن تقول إذا أطاع اهللا ورسوله فهو ال

  أن هذا الرجل مع املؤمنني وهو مؤمن .

  سؤال عن الشهيد احلقيقي ؟ السائل :

أما من قتل يف املعركة وهو قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهذا شهيد الشك ؛ وأما من قاتل لقضية  الشيخ :

يس يف سبيل اهللا وال يكون شهيدا وال حيل أن يسميه شهيدا ؛ بل حىت معينة ال لتكون كلمة اهللا هي العليا فل

الذي يقتل يف املعركة ال يقال إنه شهيد كما بوب على ذلك البخاري رمحه اهللا فقال " باب ال يقال فالن شهيد 

من " وكما ى عن ذلك عمر ، قال " إنكم تقولون فالن شهيد فالن شهيد و ... يعين لعله ضل ولكن قولوا 

  مات أو قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد .

  سؤال عن كون هذه األمة شهيدة على األمم السابقة وكوا شهيدة على أفرادها ؟  السائل :

حنن ذكرنا هذا ، أن هذه األمة شهيدة على األمم السابقة وكذلك األمة شهيد بعضها على بعض ؛  الشيخ :

  األمة واتقت على الثناء عليه فإنه يشهد له باجلنة .وهلذا كان القول الراجح أن من شهدت له 

  ما حكم العمليات الفدائية اآلن أال نقول إم شهداء ؟ السائل :

؟ ال ، هذا ما قتل نفسه ، الذي ألقى التمر وقاتل ما قتل ل نفسه ؟ يذكرون قصة الصحايب أليس قت الشيخ :

نفسه ألنه يدافع وهو يريد أن يقتل األعداء ؛ لكن هذا دخل انتحاريا يكون انتحار  ، ما جيوز أبدا ، هذا قاتل 

وهي ما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا إذا كان لإلسالم يف ذلك مصلحة  نفسه ال جيوز إال يف حال واحدة معينة 

كبرية ، واستدل بقصة الغالم مع امللك الذي أراد امللك أن يقتله فصار يرسله مرة إىل اجلبال لريد فيها ومرة إىل 

البحر ليغرق فيه لكنه يرجع ساملا فقال للملك: إن كنت تريد أن تقتلين فامجع الناس وخذ سهما من كنانيت مث 

ففعل امللك ومجع الناس وأخذ سهما من كنانته فرماه به ارمين به وقل باسم رب هذا الغالم فإنك سوف تقتلين ؛ 



وقال باسم رب هذا الغالم فأدركه فقتله ؛ ماذا حصل ؟ صار هؤالء اجلمع كلهم يقولون الرب رب الغالم يعين 

  ميكن إن يقال اإلنسان ال بأس به أن يفديها بنفسه .وليس أنت ؛ فهذه مصلحة عظيمة 

 النبيين من عليهم اهللا أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهللا يطع (( ومن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 الذين أيها عليما يا باهللا وكفى اهللا من الفضل رفيقا ذلك أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين

  . جميعا )) انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ))

ا يوعظ به ازداد هل يستفاد من اآلية أن من فعل م ذكر اهللا ثالث فوائد ملن فعل ما يوعظ به فما هي ؟ الشيخ :

  علمه ؟ 

  نعم ؛  الطالب :

  من أين ؟   الشيخ :

   (( وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما )) من قوله: الطالب :

  قوالن أيهما ؟  الشيخ :

  الثاين نعم . الطالب :

  ؟  (( من لدنا ))ماذا يستفاد من اإلضافة يف قوله:  الشيخ :

  التكثري والتعظيم ؛  الطالب :

  وجهه ؟  الشيخ :

   األجر إىل اهللا سبحانه وتعاىل .أن اهللا أضاف  الطالب :

  لكن ما وجهه ؟  الشيخ : 

  يعين عطية الكرمي كثرية والعظيم عظيمة . الطالب :

  هل له نظري من السنة ؟ دعاء علمه الرسول عليه الصالة والسالم بعض أصحابه ؟  الشيخ :

الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف آخر الصالة "  دعاء الطالب :

  فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك .. ؛ يف صالته ما هو يف آخرها ؛ " فاغفر يل مغفرة من عندك " 

  متام . الشيخ :

  من املراد بالرسول هنا هل هو العموم أو رسول معهود ؟ (( ومن يطع اهللا و الرسول ))قوله:  الشيخ :



  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ يعين رسول معهود ،  الطالب :

  الرسول يعين حممدا ؟ أو الرسول يراد به اجلنس فيشمل مجيع الرسل ؟  الشيخ :

  يشمل مجيع الرسل ؛  الطالب :

  هللا عليه وآله وسلم ؛ السياق يدل على أنه خاص بالرسول صلى ا الشيخ :

  يا شيخ لو قلنا بالعموم لكان أوىل ؛ ألا إذا قلنا بالعموم ال يفصل به السياق . الطالب :

  ؟  (( من النبيين ))أين ذكر الرسل اآلية ليس فيها إال  الشيخ :

  ألن كل رسول نيب وليس كل نيب رسول ؛  الطالب :

  النبيون تشمل النيب والرسل .إذا  الشيخ :

  ما هو الضابط يف تعريف الصديق ؟  الشيخ :

  الصديق من صدق يف قوله وصدق يف ،  الطالب :

  الصادق و املصدوق ؛ نعم ؟  الشيخ :

  هو الذي صدق باحلق وقال باحلق ؛  الطالب :

  نعم ، يف آية يف القرآن تدل على هذا ما هي ؟  الشيخ :

  . المتقون ))(( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم  الطالب :

  هل هي يف الدنيا أو يف اآلخرة ؟  (( مع الذين أنعم اهللا عليهم ))املعية هنا يف قوله:  الشيخ :

  يف اآلخرة ؛  الطالب :

  يعين إذا أنت لست مع الرسول ؟ ويف الدنيا ؟  الشيخ :

  بالذات ال ؛  الطالب :

  حىت أبو بكر وعمر بالذات ال ؟  الشيخ :

   ين .تشمل األمر  الطالب :

يعين معية اآلخرة واضحة حيشر معه ، يف الدنيا ألن كل من اعتنق شخص فهو معه يف الواقع ؛ وهلذا  الشيخ :

  يطلق اآلل على األتباع ، يسمون آال لشخص وهم أتباع ميكن ليس بينه وبينهم نسب .

من فوائدها:  . يين ... ))(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبفوائد اآلية: 

احلث على طاعة اهللا ورسوله ؛ وجه ذلك ذكر الثواب ؛ ألن ذكر الثواب على فعل شيء يعين الرتغيب فيه واحلث 

ومن فوائدها: أن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم طاعة هللا ؛ وجه ذلك أن من أطاع الرسول  عليه .



ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الرب عزوجل بالواو يف الطاعة ؛  استحق الثناء كالذي أطاع اهللا .

وهلذا نقول ما يتعلق  (( ومن يطع اهللا والرسول ))وكذلك يف املعصية ؛ ألن أمر الرسول من أمر اهللا ؛ لقوله: 

 ، انظر بالشرع فإنه ال حرج أن يعطف اإلنسان الرسول على الرب عزوجل بالواو ؛ ألن شرع الرسول هو شرع اهللا

(( ومن يطع اهللا والرسول )) (( ومن يعص اهللا ورسوله )) ، (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا إىل هذه اآلية 

وهذا إتيان شرعي ؛ أما يف أمور الكونية فإنه ال أحد يشارك اهللا تعاىل يف ربوبيته ؛ فالبد أن يكون  ورسوله ))

ال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم " ما شاء اهللا وشئت مذكورا حبرف الدال على الرتتيب ؛ وهلذا ملا ق

   ، قال أجعلتين هللا نداء ؟ قل ما شاء اهللا وحده .

   

  

  

  


